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WE	SAVE	LEFTOVER	BREAD	FROM	BEING	TREATED	AS	WASTE 
AND	BUILD	AN	ECOSYSTEM	AROUND	THIS	RESOURCE	



PROBLEM

63%
marnotrawstwo 
żywności w 

Polsce

5MLN 
TON

konsumentów 
wyrzuca pieczywo

2MLN 
TON
skala 

marnowanego 
surowca

WYRZUCAMY (niesprzedane) pieczywo 
podczas gdy moglibyśmy je PRZETWORZYĆ.



1. PRZYJAZNA LEGISLACJA 
- brak konieczności wyznaczenia daty 

minimalnej trwałości 

2. PROCES “PSUCIA” 
- czerstwienie

3. Stosunkowo WYSTANDARYZOWANY 
produkt, obecny praktycznie na całym 

świecie



ANALIZA SYTUACJI 

większość sprzedaży odbywa się 
poza producentem, a sieci handlowe 
nie mają odpowiedzialności za brak 
efektywności (tzw. zwroty) 

ciężko przewidzieć zapotrzebowanie 
konsumenta plus krótki termin 
przydatności do spożycia 

planowanie produkcji odbywa się 
głównie w oparciu o doświadczenie 
i rachunek przychodów / kosztów

dostępne rozwiązania 
upcyclingowe mają charakter 

głównie naukowy, bez strategii 
komercjalizacji

brak narzędzia które umożliwia 
szybką sprzedaż surowca 

(w terminie ważności)

bieżąca sytuacja (koszty mediów, 
pracy czy mąki) zmusza do 

optymalizacji produkcji



VALUE PROPOSITION 

Tworzymy RYNEK SUROWCA. 
Umożliwiamy WYMIANĘ pomiędzy 

dostawcami i odbiorcami, udostępniamy 
KNOW#HOW jak go ZAGOSPODAROWAĆ 
tworząc WARTOŚĆ DODANĄ dla biznesu.



NASZE WYRÓŻNIKI 

DESIGN GLOBAL MANUFACTURE LOCAL [link] 
(skalujemy produkcję poprzez jej redystrybucję pomiędzy 
wiele lokalnych podmiotów; rynek stymulujemy poprzez 
udostęnienie części know-how na wolnych licencjach) 

Nasza oferta odzwierciedla FOOD WASTE 
MANAGEMENT HIERARCHY [link] 
(zapobiegaj zanim przetworzysz) 

Tworzymy ekosystem oparty o społeczności - 
konsumenckie i eksperckie (dając zasięg modzie na 
niemarnowanie pieczywa, podnosząc znaczenie 
impactowości, crowd-sourcując know-how oraz wspierając 
ko-kreację)

1. 
2. 
3.

POSITIVE 

IMPACT

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_manufacturing
https://www.mdpi.com/2304-8158/10/11/2874/htm


MARKETPLACE 
B'B

BAZA 
WIEDZY

KOMERCJALIZACJA

IDEA 
REBREAD

łączący dostawców (problem, nawet 1 tona / dzień) 
z odbiorcami surowca 

(chcą rozwinąć biznes/ofertę/komunikację)

rozwijana przez 
wewnętrzne projekty 

R&D oraz 
crowdsourcingową 

globalną społeczność

porzez wdrożenie know-how (własnego / zewnętrznego) na styku producent-sieć 
handlowa bądź celowe spin-outy (lokalne wdrożenia produktu)

zestaw wartości, 
narzędzia 

strategiczne, 
marketingowe, 

współpraca z NGO, 
oferta dla GOV etc.





PRZYKŁADOWE BUSINESS CASES

• Zmiana receptur pieczywa - ZASTĄPIENIE DO 30% MĄKI uratowanym czerstwym 
pieczywem (receptury cyrkularne) przy jednoczesnym wydłużeniu terminu 
przydatności do spożycia 

• (biodegradowalny / zero waste / waterless) WHITE#LABEL PEELING, w którym 
warstwą ścierającą jest czerstwe pieczywo 

• NATURALNE CHRUPKI dla dzieci powstałe w procesie ekstruzji z czerstwego 
pieczywa oraz wytłoków z produkcji soków (też odpad) 

• Cyrkularny proces w którym na terenie jednej lokalizacji marketu 
niesprzedane pieczywo jest przetworzone na ZAMIENNIK MIĘSA wykorzystywany 
w food court

PIEKARNIA 
PL

SIEĆ HANDLOWA 
DACH

NCBIR 
PL

SIEĆ HANDLOWA 
ES



BARTLOMIEJ@REBREAD.COM
+48 696 024 082 
REBREAD.COM


